
The National Museum of Natural His-
tory and Science, in Lisbon, will display

the exhibition "Antarctica: Out of Balance"
until February 2022. The exhibition brings
 together a series of photographs of some
places in the Antarctica region, captured
 recently by photographer Edward Longmire.
Each image is completed with some present
facts and other information about discoveries
related to the future of the region. This juxta-
position between remote beauty and threats
to the environment ends up creating a certain
tension that becomes inherent to and under-
lying the exhibition.

At 14 million square kilometers, Antarc-
tica is the fifth largest continent, with most
of its area being a polar desert. Known as the
last region in the world to be discovered, in
1820, its most immediate threats are linked
to regional warming, ocean acidification and
the loss of sea ice, all linked to global levels
of carbon dioxide. �

Omuseu nacional de história natural e da
ciência, em lisboa, terá patente até

fevereiro 2022 a exposição "antarctica: out of
 Balance". a mostra reúne uma série de fotografias
de alguns locais da região da antártida, captadas
recentemente e da autoria do fotógrafo edward
longmire. cada imagem é completada com
 alguns factos presentes e outras informações
sobre descobertas ligadas ao futuro da região.
esta justaposição entre a beleza remota e as
ameaças ao meio ambiente acaba por criar
uma certa  tensão que se torna inerente e subja-
cente à exposição. 

com 14 milhões de quilómetros quadrados, a
antártida é o quinto maior continente, sendo a
maioria da sua área um deserto polar. conhecida
como a última região do mundo a ser descoberta,
em 1820, as suas ameaças mais imediatas pren-
dem-se com o aquecimento regional, a acidifi-
cação dos oceanos e a perda de gelo marinho,
todas elas ligadas aos níveis globais de dióxido
de carbono. �

Antarctica:
Out of Balance

Edward Longmire presents a photographic exhibition about the Antarctica region

Edward Longmire apresenta exposição fotográfica sobre a região da Antártida
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